Počítač HP Slate 2 Tablet PC
Firemní ideál – už na první dotek

Tablet HP Slate 2: Firemní ideál – už na první dotek. Tablet HP Slate 2 je
ideální pro pracovníky, které profese často odvádí od pracovního stolu, ale
přesto si musí udržet svou produktivitu – nejlépe v prostředí systému
Windows®. Tablet HP Slate 2, optimalizovaný pro použití se systémem
Windows 7 Professional, je pro vás také vhodný, pokud používáte aplikace
závislé na prostředí systému Windows®.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

S originálním systémem Windows Professional1
nebo jinými operačními systémy
Známé pracovní prostředí systémů Windows®
dovoluje zachovat produktivitu při zvýšení mobility.
Počítač HP Slate 2 v sobě kombinuje tablet o
úhlopříčce 226 mm (8,9"), parametry procesorů Intel
a bezdrátovou konektivitu – bezdrátovým adaptérem
s certifikací Wi-Fi počínaje a volitelným modulem
širokopásmového připojení HP s podporou sítí 3G
konče.

Vylepšené dotykové ovládání
Pracujte intuitivně. Na vícedotykovém displeji můžete
pomocí prstů procházet dokumenty a tabulky,
používat aplikace a mnoho dalšího. Psaní textu je
snazší díky softwarové klávesnici Swype.

Ruční psaní na digitálním tabletu
Máte raději pero? Pište zprávy a poznámky rukou
pomocí tabletu, digitálního pera HP Slate3 a aplikace
Evernote.

Inteligentní design a funkce
Tablety HP Slate 2 nabízí lehké provedení a
miniaturní rozměry. Výchozí konfigurace váží
pouhých 0,69 kg.

Rozšířené zabezpečení
Tablety HP Slate 2 nabízí lehké provedení a
miniaturní rozměry. Výchozí konfigurace váží
pouhých 0,69 kg.
Vyšperkujte své prezentace před každým jednáním
pomocí tabletu HP Slate 2. Přehrávejte školení a videa
představující produkty přímo z webu na tabletu HP
Slate 24.

Přehrávání hudby ve vysoké kvalitě
Poslouchejte hudební a zvukové soubory, jako byste
stáli před samotným umělcem. Díky technologii SRS
Premium Sound můžete přehrávat multimediální
prezentace ve výjimečné kvalitě zvuku.

Počítač HP Slate 2 Tablet PC
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional 32

Procesor

Procesor Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, 512 KB mezipaměti L2, FSB 667 MHz)

Čipová sada

Rozbočovač Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Paměť

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2 048 MB

Interní paměť

Disk SSD 32 nebo 64 GB, HP 3D DriveGuard

Pozice pro upgrade

Externí jednotka USB 2.0 CD/DVD-R/RW (vybrané modely); (Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství)

Monitor

22,6 cm (8,9") s rozlišením WSVGA, širokým pozorovacím úhlem, dotykový (1 024 x 600 nebo pro některé aplikace 1 024 x 768)

Grafická karta

Integrovaný grafický adaptér Intel GMA 600

Audio/Visual

Zvuk SRS Premium Sound v rozlišení HD; Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon; Kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Integrované kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS; Modul širokopásmového připojení HP un2430 EV-DO/HSPA

Rozšiřující sloty

1 slot SD

Porty a konektory

1 USB 2.0; 1 kombinovaný stereofonní konektor sluchátek/mikrofonu; 1 integrovaný mikrofon; 1 napájecí konektor / konektor kolébky HP Slate Cradle

Vstupní zařízení

Digitální pero HP Slate (u vybraných konfigurací může být součástí dodávky); Integrovaná 3megapixelová kamera (směřující ven); Integrovaná webová kamera VGA
(směřující dovnitř)

Software

HP Slate Camera; EVERNOTE; HP Support Assistant; Virtuální klávesnice Swype

Zabezpečení

Standardně: Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; sada HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Rozměry

23,4 x 1,5 x 15 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 0,69 kg

Napájení

2článková polymerová (30 Wh); Napájecí adaptér 30 W

Životnost baterie

až 7.5 hodin

Záruka

vyzvednutí a vrácení zařízení do 1 roku (upgrade lze zakoupit samostatně) 1 rok záruka na primární baterii

Obsah balení?

Tablet HP Slate 2, napájecí kabel, základní pouzdro pro tablety HP Slate (u vybraných konfigurací může být součástí dodávky), dokovací stanice HP Slate (u vybraných
konfigurací může být součástí dodávky)

Podporováno

1 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.

2 Optimálního výkonu sítí WWAN dosáhnete při použití dodávaného obalu. Bezdrátová technologie WWAN vyžaduje samostatně zakoupenou službu bezdrátového přenosu dat. O pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti se informujte u místního poskytovatele
služeb. Typ a rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.

3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4 Je zapotřebí přístup k Internetu.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/notebooks
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Počítač HP Slate 2 Tablet PC
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

Digitální pero HP Slate

Digitální pero HP Slate pro tablet HP Slate 500

Produktové číslo: QQ677AA

Dokovací stanice HP USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení pokaždé, když si
notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

Napájecí adaptér HP Slate
30 W

Kompaktní a lehký 30W adaptér. Adaptér byl navržen a testován, aby poskytoval optimální napájení. Po
připojení začne současně nabíjet interní baterii notebooku.

Produktové číslo: QC252AA

Cest. rozbočovač HP LAN a
USB

Cestovní rozbočovač LAN a USB HP je nenákladný, kompaktní rozbočovač použitelný kdekoli. Díky velikosti
pouhých 60 x 60 mm se snadno vejde do přepravní brašny, batohu nebo dokonce kapsy. Připojte jej
přímo k notebooku vestavěným kabelem USB 2.0 a získáte přístup ke čtyřem portům USB 2.0 a portu sítě
LAN RJ-45. Při nepoužívání kabel bezpečně zasuňte do přihrádky na spodní straně.

Produktové číslo: BM868AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení

Dopřejte si 3 roky pohodlí plného servisu včetně vyzvednutí, opravy a vrácení podporovaného hardwaru.

Produktové číslo: HR205E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

